
 

 

 
 

 
 
 
Ön egy felsőkategóriás terméket vásárolt, a Safety Szemüveg megfelel az EN 166:2001-es 
szabványnak és mivel az 1. optikai osztályba tartozik, folyamatosan viselhető.  
Most, hogy megvásárolta Safety Szemüvegét dolgozhat olyan területeken, ahol a szemének extra 
védelemre van szüksége és ezzel egyidőben nyugodt, természetes látást tapasztalhat. 
Reméljük, hogy sok örömét leli majd új Safety Szemüvege viselésében!  
 

Cruiser Misfire SV6 SVSS14

Eagle Quantum SVNY SVSS3

Echo Sidewinder SVSS11 ZT100

Foxtrot SV20FS SVSS12  
 

A Safety Szemüveg használata 
A Safety Szemüvegét az Ön személyes biztonsága érdekében gyártjuk. Viselje mindig, amikor szeme 
veszélynek lehet kitéve. A Safety Szemüveg keretét és lencséjét független tesztelés után a következő 
szimbólumokkal jelölték:  
S: Megnövelt szilárdság 
F: Alacsony energiahatás  
Az S-sel jelölt Safety Szemüveg a teszt során ellenállt egy 22 mm-es acél labda 5,1 m/s-os ütésének. 
Az F jelöléssel ellátott szemüveg képes elviselni a 45 m/s-mal haladó kisebb tárgyak ütését.  
A fenti szimbólumok nélküli szemüveg alacsonyabb ütésvédelemmel rendelkezik és nem biztos, hogy 
megfelelő védelmet nyújt Önnek. 

 
Hogyan tartsa karban Safety szemüvegét? 
Annak ellenére, hogy a szemüveget úgy fejlesztették ki, hogy ellenálljon a 
szélsőséges körülményeknek, használat után mégis figyelmet igényelnek: fontos, 
hogy rendszeresen tisztítsa és ellenőrizze őket. 

Kezelési és tisztítási tippek  
• Használat után tegye a szemüvegét a hozzá kapott speciális tokba. Mindig ebben tárolja a 

védőszemüveget, amikor magával viszi. 
• Tárolja a keretet hűvös és száraz helyen, ne tegye ki jelentős hőmérsékletváltozásoknak. 
• Rendszeresen tisztítsa meg a szemüveget. Elsőként langyos vízzel öblítse le el a kemény 

porszemcséket. Ezután szappannal tisztítsa meg, ismét öblítse le langyos vízzel, majd 
puha, tiszta pamut anyaggal törölje szárazra. Ne használjon súroló hatású tisztító és szárító 
anyagokat (például papírtörlő). Használhat olyan mikroszálas kendőt is, amilyet 
szemüvegéhez kapott. 

• Szemüvegét fertőtlenítheti a kereskedelmi forgalomban kapható fertőtlenítőszerekkel. 
• Legyen óvatos a hővel. Tartsa távol szemüvegét a hőforrásoktól, mint a sütő vagy a 

központi fűtés, és ne hagyja az autóban forró napokon. 

• Az agresszív anyagok és az éles tárgyak véglegesen károsíthatják a szemüveget. 
 
 

 
 
 

Színes és fényresötétedő lencsék 
A Safety Szemüveg elérhető (alacsony energiahatású) ipari napszemüveg szűrővel, mely 
megfelel az EN 172:1995 szabványnak. Egyenletesen színezett és fényresötétedő 
változatban egyaránt. 
Az elérhető egyenletes színezés a Grey 75%. A lencsék skála száma 5-2,5. 
Az elérhető fényresötétedő opció a Hoya Sensity Grey. A lencsék skála száma 5-1,1<3,1.  
A szűrő skála gravír jele mindkét lencsében megtalálható. 

 

Garancia  
Az összes HOYA Safety Szemüveget úgy gyártják, hogy megfeleljen az (EU) 2016/425 PPE 
rendeletének, és az előírt EN 166 szabványnak. Ön szemüvegviselőként, bármikor 
kapcsolatba léphet optikusával, ha kérdése merülne fel. 

Figyelmeztetés 
A Safety Szemüveget csak abban az esetben használja, ha annak a veszélynek van kitéve, amely 
ellen védelmet nyújt. 
A bőrrel érintkező anyagok allergiás reakciót válthatnak ki, az arra érzékeny személyek esetében.  
Amennyiben a lencsék megkarcolódnak, eltörnek vagy más sérülés éri őket, azokat ki kell cserélni. 
Rendszeres időközönként ellenőrizze szemüvege állapotát. Ha kétségei vannak, kérje optikusa 
tanácsát. Azt a Safety Szemüveget, amely nyilvánvalóan elérte élettartama végét, ki kell cserélni.  
A Safety Szemüvegekhez nem állnak rendelkezésre pótalkatrészek.  
A garancia a következőkre nem terjed ki:  
Törés, lopás, elvesztés vagy véletlen károsodás 
Visszaélés 
Helytelen használat 
Kozmetikai jellegű panaszok 
Súlyra vonatkozó panaszok 
A garancia csak akkor érvényes, ha Ön hivatalos HOYA partner optikában vásárolta Safety 
Szemüvegét. 

 
Gyártó: 
HOYA Lens Hungary Zrt 
Telek utca 3. 
1152 Budapest  
Magyarország  
Telefon: (36) (0) 1 305 85 10 

                                         

(HU) 

Gratulálunk új HOYA Safety Szemüvegéhez!  

ECS GmbH – European Certification Service 
Obere Bahnstraße 74 
73431 Aalen 
Germany  
Notified body No: NB1883 


